
ALAPSZABÁLY 

(kivonat) 

 
 

 Az egyesület célja, tevékenysége 

 

 Az egyesület célja: Gyermekek jogi és egészségügyi védelme. Szülői érdekvédelem. 

 

 Az egyesület tevékenysége: felvilágosítás, érdekképviselet 

 
 

 Az egyesület működésének időtartama 

 

1. Az egyesület működésének időtartama: 

 

a) határozatlan. 

 

 Vagyoni hozzájárulás 

 

1. Az egyesület tagja az egyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más 

eseteiben az egyesület részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem köteles teljesíteni. 
 

 Tagdíj 
 

 Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére 

 

a) kötelesek. 

 

 A tagdíj összege évi 3000 Ft. Esedékessége belépéskor  illetve minden év január 10.-

én. Megfizetésének módja: átutalás az egyesületi bankszámlára. 

 

 A tagdíj összegének, esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a 

közgyűlés (alakuló közgyűlés) hatásköre. 

 

 Az egyesület alapításakor a tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követően 

kötelesek  megfizetni. 

 

 Az egyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjnak a tagsági jogviszonya 

keletkezésének időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni. 

 

 A tagság 

 

 Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki/amely 

 



 nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem), 

 

 elfogadja az egyesület célját (céljait), 

 

 az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja, 

 

 amennyiben az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. 

pontban foglaltakon túlmenően feltétel(ek)hez köti, a feltétel(ek)nek megfelel. 

 

 Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban 

foglaltakon túlmenően 

 

a) feltétel(ek)hez nem köti. 

 
 

 A tagsági jogviszony keletkezése 

 

 Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. 

 

 Az egyesület alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési kérelem közgyűlés 

általi elfogadásával keletkezik. 

 

 A belépési kérelmet az egyesülethez kell benyújtani. A közgyűlés legkésőbb a kérelem 

beérkezésétől számított 60 napon belül, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével határoz a tagfelvételről. 

 

 A közgyűlés tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon 

belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére. 

 

 A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelmet előterjesztő részéről 

jogorvoslatnak nincs helye. 

 
 

 A tagsági jogviszony megszűnése 

 

 A tagsági jogviszony a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg. 

 

 Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem 

szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények 

feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a 

tagot a teljesítésre. 

 

A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag 

tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony 

megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell. A vagyoni 



hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával az egyesületnek okozott kárért a volt tag a 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel. 

 

 Amennyiben a tag tagdíj fizetésére köteles és tagdíjfizetési kötelezettségének az előírt 

időpontig nem tesz eleget, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a 

jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött 

figyelmeztetésben felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére. 

 

A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetési kötelezettségét nem 

teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági 

jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell. 

 
 

 A tagok jogaival összefüggő egyes rendelkezések 

 

 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát 

 

a) meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. 

 

 Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő 

részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba 

kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

 

 Az egyesület döntéshozó szerve 

 

 Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 

 

 A közgyűlés az egyesület tagjainak összességéből álló testület. A közgyűlés 

összehívására, lebonyolítására és döntéshozatalára jelen alapszabályban foglalt kiegészítő 

szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor. 

 

 A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

 az alapszabály módosítása; 

 

 döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az alapszabály nem sorol 

az ügyvezetés hatáskörébe. 

 

 A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit ülés tartása nélkül is hozhatja. 

 

 A közgyűlés szükség szerint, de 

 

a) 2 évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

 

 A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését 

kérhetik az ügyvezetéstől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában 



az ügyvezetés 2 napon belül dönt. Az ügyvezetés a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 

kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat 

minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon 

közli a tagokkal. 

 

Ha az ügyvezetés a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet 

elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 

külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 
 

 Az egyesület ügyvezetése, képviselete 

 

1. Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője látja el. 

 

 A vezető tisztségviselő(k) megbízatása 5 évre szól. 

 

 A vezető tisztségviselők 

 

a) kizárólag az egyesület tagjai közül választhatók. 

 

 A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja. A vezető tisztségviselői megbízás a 

tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. 

 

3.1. Az egyesület törvényes képviseletét az ügyvezető látja el. 
 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Kelt: 2021 év június hó 20. napján 
 

 

 

 
 


